
Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (afnám banns við klámi)

Re: Umsögn - Þingskjal - 33 - 33. mál

Undirritaður styður frumvarpið sem felur Í sér að refsiheimild 210. gr. almennra hegningarlaga vegna 
birtingar kláms á prenti, innflutningi þess í útbreiðsluskyni, sölu, útbýtingar eða annars konar 
dreifingar þess verði felld út.

Rökstuðningur:

Hvar refsiheimildir eiga heima og hvar ekki verður sífellt að vera til endurskoðunar. Þrátt fyrir 
að hegðun geti verið siðferðislega ámælisverð er ekki þar með sagt að refsiheimild eigi að vera 
til staðar eða geti dregið úr athæfinu sem sporna á við. Almennt hefur þróunin verið í þá átt eins 
og lýst er í greinargerðinni með frumvarpinu að refsa fyrir brot sem valda öðrum einstaklingum 
beinum skaða eða miska. Hegðun þar sem fullorðnir einstaklingar taka þátt í sjálfviljugir með 
upplýstu samþykki eigi ekki að vera refsiverð.

Varðandi klám er skilgreiningin á háttseminni líka á reiki. Mörkin eru breytileg eftir stað og 
stund og eftir ólíkum hópum og einstaklingum. Frægur er hæstaréttardómur í BNA frá 1946 
þegar einn dómarinn viðurkenndi að erfitt sé að skilgreina nákvæmlega hvað sé klám en bætti 
við „ég veit það þegar ég sé það“. Í reynd hafa dómstólar vestra, og líklegast líka hér heima, 
fylgt þessari vísu skilgreiningu og haft í huga hvað þeir telja innan velsæmismarka hverju sinni. 
Einn lögspekingur íslenskur sagðist aðspurður fyrir margt löngu að klám væri bæði loðið og 
teygjanlegt hugtak og má án vafa til sanns vegar færa.

Löggjöf af þessu tagi opnar óhjákvæmilega fyrir geðþótta einstakra dómstóla og dómara og það 
sem kallast í afbrotafræðinni „brotamaðurinn valinn“ (e. selective enforcement). Hópar eða 
einstaklingar sem samfélaginu eða hópum innan þess er í nöp við einhverra hluta vegna eru 
teknir fyrir og dæmdir fyrir refsiverða háttsemi meðan aðrir eru látnir í friði. Ákvæði um bann 
við jafn óljósri háttsemi og klámi er sérstök hætta búin til að vera beitt með þessum hætti.

Er klám skaðlegt? Rannsóknir sýna að klámfengið efni getur haft örvandi áhrif á bæði konur 
og karla. Hvort áhrifin eru skaðleg eða ekki er meira álitamál. Sumir telja að klám ýti undir 
kynferðisglæpi á meðan aðrir telja klám einfaldlega geta veitt kynferðislega útrás. Niðurstöður 
opinberra rannsóknarnefnda í BNA hafa ekki getað sýnt fram á orsakatengsl milli kláms og 
kynferðisglæpa enda kannski ekki hægt. Aftur á móti getur klámfengið efni verið notað af 
kynferðisbrotamönnum til að réttlæta brot sín án þess að hægt sé að skella skuldinni á efni af 
því tagi.

Kemur klám í veg fyrir jafnrétti kynjanna? Klám hvorki kemur í veg fyrir jafnrétti kynjanna né 
getur klám stuðlað að því. Klám er einfaldlega efni sem sumir sækjast eftir og aðrir ekki. Og á 
öld tölvunnar og samskiptamiðla er djarft efni af ýmsu tagi víða aðgengilegt og mörk hins 
siðlega æ óljósari. Þótt klámmarkaðurinn virðist meira ætlaður körlum en öðrum kynjum og 
rannsóknir sýni að fleiri karlar nýti sér efni af því tagi hefur það ákaflega lítið með jafnrétti 
kynjanna að gera.

Rannsóknir mínar í samstarfi við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sýna að talsvert margir 
Íslendingar heimsækja klámfengnar síður á netinu. Í síðustu mælingu fyrr á þessu ári sagðist til 
að mynda um fjórðungur aðspurðra 18 ára og eldri hafa heimsótt klámfengnar síður á netinu 
síðustu þrjá mánuði fyrir mælinguna. Tæplega 40% karla og 11% kvenna. Langmest yngri 



svarendur eða 56% allra 29 ára og yngri en hlutfallið minnkaði síðan með hækkandi aldri. Það 
er því deginum ljósara að Íslendingar ná sér í klámfengið efni hvort sem það er bannað eða 
ekki. Hvort efnið er framleitt á Íslandi eða ekki er óljóst en það skiptir í raun ekki máli á 
gervihnattaöld þar sem mörk ríkja hafa nánast þurrkast út.

Í ljósi framangreindra vandkvæða á að skilgreina hvað sé klám er jafnframt ljóst að nánast 
ómögulegt er að banna slíkt efni með öllu. Hvar erótík endar og klám byrjar verður alltaf 
matsatriði. Í aðalatriðum eiga fullorðnir einstaklingar (börn vitaskuld undanskilin enda ekki 
sjálfráða) að hafa rétt á að taka þátt í og fá að sjá, heyra og lesa hvaða efni sem þeir kjósa í krafti 
tjáningarfrelsisins sem er grundvöllurinn í stjórnskipan okkar.

Samfélagið getur síðan auðveldlega veitt leiðbeinandi reglur hvar og hvernig þessi réttur er 
nýttur en blátt bann á klámi lýsir eingöngu óskhyggju þeirra sem telja að hægt sé að útrýma öllu 
„óæskilegu og óþægilegu“ í heiminum með einföldum lagasetningum stjórnvalda. Fræðsla um 
kynhegðan og samskipti kynjanna er aftur á móti afar brýn ekki síst meðal ungs fólks sem er að 
móta sjálfsmynd sína í heimi sem er sífelldum breytingum undirorpinn.
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